
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
അ�ാം സേ�ളനം

2017 െമയ്  12, െവ�ി

ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി

വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം
വ��മ�ി

െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

ഇേ�ാ�റിസം

*361. �ീ.സി. ദിവാകര�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
,, ഗീതാ േഗാപി
�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ�റിസം എവിെടെയ�ാം നട�ിലാ��െവ�്
വ��മാ�േമാ;  ഇ�രം �ല��  െതരെ����തി��
മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�റിസം പ�തി�െട ല���� എെ��ാമാെണ�ം ഇേ�ാ �റിസം
നട�ിലാ����ലം എെ��ാം േന���െ��ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ�റിസം നട�ിലാ��തിനായി �റിസം വ��ി�  നി�് ഫ�്
ലഭ�മാ��േ�ാ;  എ�ി�  ഈ �ക സ��ശക��് അടി�ാന
സൗകര��� ലഭ�മാ�ാ� ഉപേയാഗി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?
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നിേരാധനാ� �റെ��വി��തി� ��് സ��ാ� അ�മതി

*362. േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, സി.മ��ി
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ജി�ാഭരണ�ടം അടിയ�രഘ��ളി�  സി.ആ�.പി.സി.  െസ��  144

�കാരം നിേരാധനാ� �റെ��വി�ം��് സ��ാ�  അ�മതി
േതേട��േ�ാ;  സ��ാരിന് ഇത് സംബ�ി�് ����  അറിയി�്
ന�േക��േ�ാ;

(ബി) അ�ര�ി� അ�മതി േത�കേയാ ���� അറിയി�് ന�കാതിരി�കേയാ
െച�� സംഗതിയി�  നിേരാധാനാ� �റെ��വി��
ഉേദ�ാഗ�െനതിെര എെ��ി�ം തര�ി�� ശി�ണ നടപടി
സ�ീകരി�ാ�  സ��ാരിന് അധികാര�േ�ാ;  എ�ി�  നിയമ�കാരം
സ�ീകരി�ാ�� നടപടി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിയമ�കാരം �മതലെ���ിയി�� ക��വ�ം സ��േഭാചിതമായി
നി��ഹി�� ഉേദ�ാഗ�െന അതിെ� േപരി� ഭീഷണിെ����െവ�ി�
അതിെനതിെര ആ ഉേദ�ാഗ�ന് നിയമ�കാരം സ�യര��് എ�് നടപടി
സ�ീകരി�ാനാ�ം എ�് വിശദമാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക� േനരി�� ���ൾ

*363. �ീ.എം. �േകഷ്
,, എസ്.ശർ�
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മ�� െതാഴി� േമഖല േനരി�� ഏ��ം �ധാന ��ം കട�
മ��വിഭവ േശാഷണമായതിനാ�  അമിത�ം അശാ�ീയ�മായ
മ��ബ�നം നിയ�ി��തി�ം മ��ബ�േനാപകരണ��െട
ഉടമാവകാശം മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ���ായി പരിമിതെ����തി�ം

resource://app/res/html5.html

2 of 16 Wednesday 10 May 2017 04:46 PM



ഉത�� സമ� ജലപരി�രണ നിയമം നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) മെ�� വില �മാ�ഗതമായി വ��ി�ി�� േക� സ��ാ� നയം െകാ�ം
മെ�� ലഭ�ത�റവ് െകാ�ം മ��െ�ാഴിലാളിക�  േനരി�� ��ം
പരിഹരി�ാനായി സ��ാ�  ഏ�വിധ�ി�  ഇടെപ��െവ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഉപേഭാ�ാ��  മ���ിന് വ�  വില െകാ�േ��ി വ�േ�ാ�ം
മ��ബ�ന�ി�  ഏ�െ���വ��് ന�ായവില ലഭി�ാ� തര�ി�
ഇട��കാ�  നട�� �ഷണം ഒഴിവാ�ാനായി എ� നടപടി
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െവ�് അറിയി�ാേമാ?

െതാഴി� ൈന�ണ� രംഗെ� സമ�വികസനം

*364. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  ൈന�ണ� രംഗെ� സമ�വികസന�ിന് എെ��ാം ക��
പ�തികളാണ് ഈ സ��ാ�  ആ��ണം െച�ിരി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) െതാഴി�  രംഗെ� ൈന�ണ� വികസന�ിന് ��  സ��ാ�  എെ��ാം
നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഈ രംഗെ� വികസന�ിന് േക�സഹായം �േയാജനെ���ാ�
എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

േതാ�ം െതാഴി� േമഖലയിെല ����

*365. �ീ.എസ്.രാേജ��
,, െക.�േരഷ് ���്
,, ആ�ണി േജാ�
�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േതാ�ം െതാഴി� േമഖലയിെല ���� പഠി�ാനായി നിേയാഗി� ക�ി�ി�െട
ശിപാ�ശകളി�  എെതാെ� അംഗീകരി�ി��്;  �ാേ�ഷ�  േപാളിസി
�പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) േതാ�ം െതാഴിലാളികെള ഇ  .എസ്.  െഎ �ീമി�  ഉ�െ���ാ�
സാധി�േമാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സ��മായി വീടി�ാ� �ാേ�ഷ�  െതാഴിലാളിക��് വീട് നി��ി�
ന��വാ�ം നിലവിെല ലയ�� നവീകരി��തി�ം പ�തി�േ�ാ; എ�ി�
വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�ിക േഗാ�വ���ാർ�് �േത�ക െതാഴി�റ�് പ�തി�ം വന�മി�ം

*366. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, െജയിംസ് മാത�
,, കാരാ�് റസാഖ്
,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് പ�ിക േഗാ�വ���ാ�െട ഇടയി�  പ�ിണി
മരണം ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  സർ�ാർ
എ��ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) പ�മാസ�ളി�  സൗജന� ഭ��ധാന� വിതരണം നട�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇത് എ� ��ംബ���് �േയാജന�ദമാ�െമ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) പ�ികേഗാ� വ���ി�െ��വ�െട പ�ിണി അക�ാനായി �േത�ക
െതാഴി�റ�് പ�തി നട�ാ�ാ�  സാധി�േമാ;  വനാവകാശ നിയമ�കാരം
അ�ഹതെ��വ��് �ഷി��േയാജ�മായ വന�മി ന�കാ�  നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വികസന േകാ��േറഷെ� �വ��നം

*367. �ീ.പി.വി. അ�വ�
,, പി. ഉ�ി
,, ��ഷ� കട��ി
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
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പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി  -പ�ികവ�� വികസന േകാ��േറഷെ� �വ��ന��
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) പ�ികജാതി  -പ�ികേഗാ� വ���ാ�െട സാ�ഹിക  -  സാ��ിക വികസന
��ിയയി� േകാ��േറഷെ� പ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകാ��േറഷ�  �േഖന നട�� സ�യംെതാഴി�  പ�തി,  ല� സംരംഭക
വാ�,  മ� വ�മാന സ�ാദ� പ�തിക�, േ�മ പ�തിക�  എ�ിവ�െട
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ; ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം
ഇ�രം പ�തിക�  വഴി എ� േപ��് �േയാജനം ലഭിെ��്
വിലയി��ിയി�േ�ാ?

ക�മാവ് �ഷി േ�ാ�ാഹന�ിന് നടപടി

*368. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, അ�� �കാശ്
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�
എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�മാവ് �ഷി േ�ാ�ാഹന�ിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� െഹ��  �ല�്
�തിയതായി ക�മാവ് �ഷി ആരംഭി� ;

(സി) ക�മാവ് �ഷി വികസന ഏജ�സി ഇതിനായി ന�കിയി�� നി�േ�ശ��
വിശദമാ�േമാ?

�തിയ െതാഴി� അവസര��

*369. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്
,, എ�. ഷം��ീ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

resource://app/res/html5.html

5 of 16 Wednesday 10 May 2017 04:46 PM



(എ) എ�േ�ാളം �തിയ െതാഴി�  അവസര��  ��ി�ാെമ� വാ�ാനം
ന�കിയാണ് ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�ത്;

(ബി) ��ത വാ�ാനം പാലി�ാനായി എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) ഏെതാെ� േമഖലകളി�  എ�െയാെ� െതാഴിലവസര��
��ി�ാനാ�െമ�ാണ് ക���ത്; വിശദമാ�േമാ?

െതാഴി� വ��ിന് കീഴി�� വിവിധ േ�മനിധി േബാ��ക�

*370. �ീ.െക. ബാ�
,, െക. ദാസ�
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  വ��ിന് കീഴി�� വിവിധ േ�മനിധി േബാ��കെള
�ന:സംഘടി�ി�് കാര��മമാ�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) േ�മനിധി അംഗ���് ലഭി�വ�� ആ��ല���  കാേലാചിതമായി
���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േ�മനിധി േബാ��ക�െട �വ��നം കാര��മ�ം �താര��മായി
നട��െവ�് ഉറ� വ��വാനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഒ� െന�ം ഒ� മീ�ം പ�തി

*371. േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 'ഒ� െന�ം ഒ� മീ�ം'  പ�തി വിജയകരമായി നട�ാ�ാ�
സാധി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം കഴി� വ�ഷം എ� െഹ��  �ല�്
�ഷിയിറ�ിെയ�റിയി�േമാ;

(സി) െന�-മ�� �ഷി ക�ഷക�  ത�ി�� അഭി�ായഭി�ത ��ത പ�തി
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�തിസ�ിയിലാകാ�  കാരണമായി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം
അറിയി�േമാ; ഇത് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

എസ്.സി./എസ്.�ി. വിഭാഗ�ാ��� �രിതാശ�ാസ നിധി

*372. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, െക. െക. രാമച�� നായ�
,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ�േശഷം വ��് മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ
നിധിയി�  നി�ം എെ��ാം ധനസഹായമാണ് എസ്.സി./എസ്.�ി.
വിഭാഗ�ാ��് ന�കിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ധനസഹായം ലഭി��തിനായി
അേപ�ി��തി�� വ�മാന പരിധി നിലവി�  എ�യാണ്;  ��ത�
േപ��് ഇതിെ� ആ��ല�ം ലഭി��തിന് വ�മാന പരിധി ഉയ��ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് അേപ�ി��തി�� മ�്
നടപടി�മ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�ീരേമഖല�െട �േരാഗതി�ായി പ�തിക�

*373. �ീ.�രളി െപ�െന�ി
,, എ. �ദീ��മാ�
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീര േമഖല�െട �േരാഗതി ല��മാ�ി �ിതല
പ�ായ�ക�മായി സഹകരി�് നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�
ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീര സഹകരണ സംഘ��െട അടി�ാന സൗകര�ം ഉറ�ാ�ി�ം
അവ�െട �വ��ന��  ��ത�  കാര��മമാ�ി�ം �ീരക�ഷക��്
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��ത� ആ��ല��� ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ക���ിക�െട ശാ�ീയ പരിപാലന�ി�ം കാലി�ീ��െട ഉ�പാദന�ം
�ണേമ��ം വ��ി�ി��തി�മായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

വന�മിയിെല കേ���� ഒഴി�ി�� കാര��ി�� നയം

*374. �ീ.അ�� �കാശ്
,, അ�പ് േജ�ബ്
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�മിയിെല കേ���� ഒഴി�ി�� കാര��ി�� നയം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കേ���ാരി�  നി�ം ഒഴി�ി� വന�മി വീ�ം കേ�റാതിരി�ാ�
സ�ീകരി�ി�� ��ക�ത�ക� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) വന�മി�ം റവന� �മി�ം ത�ി�  അതി��ി നി��യി�� ���ിക�
അടിയ�രമായി നട�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീയ മ�� വ�വസായ വികസനേബാ�ഡ് ലഭ�മാ�� സഹായ��

*375. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, വി. േജായി
,, െക.��ിരാമ�
,, എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േദശീയ മ�� വ�വസായ വികസനേബാ�ഡ്,  �ള�ളി�ം ജലാശയ�ളി�ം
മ���ഷി�ായി ഏെതാ� തര�ി�ളള സഹായ��  ലഭ�മാ���്;
ആഴ�ട�  മ��ബ�ന വികസന�ിനായി ലഭ�മാ�� സഹായ��
എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മാ���ക�െട ആ�നികവ��രണ�ി�ം മ��ം ഉണ�ി ��ി�ാ�
േവ� ആ�നിക രീതിക�  വ�ാപി�ി��തി�ം സ��ാ�  നട��
�വ��ന�� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?
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െതാഴി� നിയമ�� നട�ിലാ�ാ� നടപടി

*376. �ീ.സി.െക.നാ�
,, െക. �����ി
,, എ. െക. ശശീ��
,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഫ�േമഷ� െടേ�ാളജി, ബാ�ിംഗ്, ഇ�ഷ�റ�സ്, ൈമേ�ാ ഫിനാ�സ്
�ട�ിയ രംഗ�ളി� െതാഴി� നിയമ�� ക�ശനമായി നട�ാ��േ�ാ;

(ബി) ഇതി� േമ�േനാ�ം വഹി�ാ�  െതാഴി�  വ��ി�  എെ�ാെ�
സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േമ�റ� േമഖലകളി�  നട�� െതാഴിലാളി �ഷണ�ം െതാഴി�
നിയമ��െട ലംഘന�ം പരിഹരി�ാ�  എെ�ാെ�യാണ്
െച�ാ�േ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആഴ�ട� മ��ബ�ന�ിന് െതാഴിലാളിക��് പരിശീലനം

*377. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മ��െ�ാഴിലാളികെള ആഴ�ട�  മ��ബ�ന�ിന്
�ാ�രാ��തിന് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ഇൗ സ��ാ�
ആവി�രി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െതാഴിലാളികെള മ��ബ�ന�ിന് �ാ�രാ��തിന് പരിശീലനം
ന��തിന് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിവരി�േമാ;

(സി) പ�തിയ�സരി�് മ��െ�ാഴിലാളിക��് എെ��ാം സൗകര��ളാണ്
ന�കിയി��െത�് െവളിെ���േമാ?

ബാലേവല നിയ�ി�ാൻ നടപടി
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*378. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.എം.ഉ��
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാലേവല ��ണമായ േതാതി�  നിയ�ി��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ബാലേവല�മായി ബ�െ��
േക�ക� റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന�ാ�  നട�� �ാപന�ളി�  ബാലേവല വ��ി�
വ��താ�ളള സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

വി��ി പ�തി

*379. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.ഡി.െക. �രളി
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വി��ി പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാന�് േദശീയ നിലവാര�ി� ലഹരി
േമാചന-ഗേവഷണ േക�ം ആരംഭി�ാ� പ�തി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഈ �ാപന�ി�ം ജി�ാ േക��ളിൽ ആരംഭി�� ലഹരിേമാചന
േക����ം �ലം കെ���തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ലഹരി േമാചന �വ��ന�ിന് ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�  നീ�ി
വ�ിരി�� �കയി�  ഒ� ഭാഗം ഇതിനായി ഉപേയാഗി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� സ��ീസി� പ�ിക വിഭാഗ�ൾ�് അ�ഹമായ �ാതിനിധ�ം

*380. �ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.�രളി െപ�െന�ി
,, െക. ആ�സല�
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,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  സ��ീസി�  ഭരണഘടനാ��തമായ സംവരണ തത�ം പാലി�്
പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ��് അ�ഹമായ �ാതിനിധ�ം
ഉറ�ാ�ാ� കഴി�ി�േ�ാ;

(ബി) സംവരണ മാനദ���  ലംഘി� െകാ�് എവിെടെയ�ി�ം നിയമന
നടപടിക� നട�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െ�ഷ��  റി��്െമ�് വഴി നിയമാ��ത �ാതിനിധ�ം ഉറ�ാ��തിന്
സാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) നിയമന�ി�ം �േമാഷനി�ം പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ��്
അ�ഹമായ �ാതിനിധ�ം ലഭി��െ��് ഉറ�് വ��ാ�  പ�ികജാതി
പ�ികവ�� ക�ീഷ�  നട�� �വ��ന��  എെ��ാമാെണ�്
അറിയി�ാേമാ?

പാ�വില വ��നവിെ� ആ��ല�ം �ീരക�ഷക��് ലഭ�മാ��തിന് നട�ിയ
ഇടെപട�ക�

*381. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.െക. രാജ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017  െഫ�വരിയി�  നട�ിയ പാ�വില വ��നവിെ� ആ��ല�ം
�ീരക�ഷക��് ലഭ�മായി� എ�ളള മാധ�മ റിേ�ാ��ക�  സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാ�വില വ��ന�െട ആ��ല�ം �ീരക�ഷക��് ലഭ�മാ��തിന്
സ��ാരിെ� ഭാഗ� നി�് നട�ിയ ഇടെപട�ക�  എെ��ാം;
വ��മാ�േമാ;

(സി) �ീരക�ഷക�െട ചിരകാല ആവശ�മായ പാ�വില ചാ��് പരി�രണം
നട�ിലാ��തിന് സ��ാ� നീ�ം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?
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േനാ��ലി ��ം

*382. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, അ�� �കാശ്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െതാഴി�  േമഖലയിെല േനാ��ലി ഈടാ��  ��ം
പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ��  സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;
വിവരി�േമാ;

(സി) െതാഴി�  വ��ി�  ഇ� സംബ�ി� പരാതിക�  ന���തി�ം അവ
പരിഹരി��തി�ം എെ��ാം സംവിധാന��  നിലവി��്;  വിശദാംശം
ന��േമാ?

വനവ�കരണ പരിപാടി

*383. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, െജയിംസ് മാത�
,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനേമഖല�് �റ�് പ��ം ൈജവ ൈവവിധ��ം വ��ി�ി��തിന്
വേനതര �േദശ�ളി� വനവ�കരണ പരിപാടി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാര�ളള വന�ിെ� വ�ാ�ി എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) 'എെ� മരം ന�െട മരം', 'വഴിേയാര തണ�', 'ഹരിത തീരം' �ട�ിയ വിവിധ
പ�തികളി�െട ന�പിടി�ി�ി�ളള മര��െട �ട�സംര�ണം
ഫല�ദമാകാെത േപാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ?

ഹാംല�് വികസന പ�തി
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*384. �ീ.എസ്.ശർ�
,, സി. െക. ശശീ��
,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� സേ�ത��െട സമ� വികസനം ല��ം െവ�െകാ�് നട�ാ�ി
വ�� ഹാംല�് വികസന പ�തി വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഹാംെല�് വികസന പ�തി നട�ി�ി�  ഏെത�ി�ം തര�ി��
എതി��കേളാ തട��േളാ േനരിേട�ി വ�ി�േ�ാ; എ�ി� അവ പരിഹരി�്
പ�തി ല��ം ൈകവരി��തിനായി എെ��ാം ഇടെപട�
നട�ക��ായി;

(സി) ��ത പ�തി�െട �വ��ന��  എ�മാ�ം �േരാഗമി�ി�െ��ം
എവിെടെയ�ാം ���ീകരി�ാ� കഴി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�മ� െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി� �റ�� സാഹചര�ം

*385. �ീ.എ�. വിജയ� പി�
,, സി.���
,, എം. നൗഷാദ്
,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�ിറ� േമഖലയി� യ� സഹായേ�ാെട�� കയ�ിറ�് വ��ി��ം
ആവശ��ിലധികം കാ��ക� ഉേദ�ാഗ�� ഏകപ�ീയമായി ന����ം
�മ� െതാഴിലാളിക��് െതാഴി�  �റ�� സാഹചര���ാ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം സാഹചര��ി�  ഒ�െ�� സംഭവ��െട പ�ാ�ല�ി�  �മ�
െതാഴിലാളികെളയാെക പിടി� പറി�ാരായി ചി�ീകരി�� �വണത
ഇ�ാതാ��തി�ം ഈ േമഖലയിെല െതാഴി�  ന� പരിഹാര�ിനായി
നിേയാഗി� ക�ി�ി ശിപാ�ശക�  നട�ിലാ��തി�ം ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �� സ��ാ� �മ�െതാഴിലാളി (�ാേ��ഡ് വിഭാഗം) േ�മനിധി േബാ�ഡിെ�
�വ��ന�ിനായി േടാ��  �ക മാ�ം വകയി��ിയി��ിട�് ഇൗ
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സ��ാ�  ആറരേ�ാടി �പ അ�വദി�ത് ആ��ല���  യഥാസമയം
ന���തി� സാധ�മാ�ിെയ�ി�ം �ടി�ിക ആ��ല���  ന�കാ��
�ക �ടി അധികമായി അ�വദി�വാ� ത�ാറാ�േമാ?

െതാഴി� നയം

*386. �ീ.പാറ�� അ��
,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാ� �ന�നി��ാണ�ി�  �ധാന പ�വഹി�� ജനവിഭാഗമാണ്
െതാഴിലാളിക� എ�്ക���േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതിന��തമായ െതാഴി�നയ�ിന് �പം ന�കാ� സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) െതാഴി�നയ�ി�  എ�ാ�രം െതാഴിലാളിക��ം മിക� രീതിയി�ളള
െതാഴി�  അ�രീ�ം,  ആേരാഗ��ര�,  സാ��ിക ഭ�ത,  സാം�ാരിക
ഉ�മനം എ�ിവ ഉറ�വ��ാ�ളള വ�വ�ക� ഉ�െ���േമാ?

ലഹരിെ�തിെര ശ�മായ �വ��ന��

*387. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, െക.�രളീധര�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലഹരിെ�തിെര ശ�മായ �വ��ന��  നട�ാ�  എൈ�സ് വ��്
എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇതിനായി ഈ സ��ാ� ആവി�രി�ി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി ജനകീയ പ�ാളി�ം എ�െന �േയാജനെ���വാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വിവരി�േമാ;

(ഡി) ലഹരി മാഫിയെയ�റി�് വ��ിെന അറിയി�ാ�  എെ��ാം ആ�നിക
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സാേ�തിക വിദ�കളാണ് ലഭ�മാ�ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

വന�േദശ�ളിെല മാലിന�നിേ�പം

*388. �ീ.െക. രാജ�
,, ���ര ര�ാകര�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�േദശ�ളി�  വ�േതാതി�  മാലിന�ം നിേ�പി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിെനതിെര നടപടിെയ��ാ�  നിലവി�ളള നിയമ��
പര�ാ�മാേണാ; അെ��ി� നിയമ േഭദഗതി നട��ത് പരിഗണി�േമാ;

(സി) നിലവി�  നിേ�പി�െ�� മാലിന���  നി��ാ��നം െച��തിന്
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

വന��െട പരിപാലനം

*389. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, െക.�രളീധര�
,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�ളള വന��െട പരിപാലന�ിന് എെ��ാം
ക��പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�ളള പ�തിക� ശ�ിെ���ാ�ം �ടരാ�ം തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) വനപരിപാലന�ിനായി ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ആ��ണം
െച�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇവയി� ഏെത�ാം പ�തിക� നട�ിലാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം?

ഉ�നാട� മ�� േമഖല�െട വികസനം
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*390. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��മായ ഉ�നാട� ജല സ���ായി�ം ഉ�നാട� മ�� േമഖല�െട
ഉ�ാദന വിഹിതം വളെര �റവായിരി��തിെ� കാരണ��  പഠന
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) കട�  മ�� വിഭവേശാഷണം ��തരമായി വ�� പ�ാ�ല�ി�,
ഉ�നാട�  മ��ബ�ന േമഖലയി�  മേ��ാ�ാദന വ��നവിനായി
പരിപാടി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഏെറ ആവശ��ാ�� മ��യിന��  ഉ�ാദി�ി��തിന്
���ായി�� ജനകീയ മ���ഷി മാ�കയി�  പ�തി നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ?
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